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ΕΝΝΟΙΑ: Τα βιολογικά τρόφιμα ως 
τρόπος προστασίας της φύσης 
 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Τα υγιή οικοσυστήματα καθαρίζουν το νερό μας, καθαρίζουν τον αέρα μας, 

διατηρούν το έδαφος μας, ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά, μας 

παρέχουν τροφή και ρυθμίζουν το κλίμα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να 

εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στον τομέα της υγιεινής διατροφής. Δεν αφορά μόνο 

την επιλογή λαχανικών στο σουπερμάρκετ, την μη κατανάλωση πρόχειρου 

φαγητού, αλλά την όλη διαδικασία παραγωγής τροφίμων, ξεκινώντας με την 

αποφυγή της χρήσης τεχνητών λιπασμάτων στο έδαφος, την μη προσθήκη 

λιπασμάτων κατά την ανάπτυξη λαχανικών ή φρούτων και την μη επεξεργασία 

τροφίμων. Είναι επίσης σημαντικό να μην καταναλώνετε πολύ κρέας και να 

δίνετε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εκτρέφονται τα ζώα. Αυτό είναι ένα 

σημαντικό θέμα για ένα σύντομο βίντεο που παρουσιάζει επίσης τα 

πλεονεκτήματα της περμακουλτούρας στην καλλιέργεια φυτών, φρούτων και 

λαχανικών. 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτή η έννοια συνδέεται πολύ καλά με αρκετές δραστηριότητες από το 

Σύστημα Παιχνιδοποίησης και το βίντεο θα μπορούσε να δημιουργηθεί κατά τη 

διάρκεια των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

 

• «Διατροφική Επιστήμη» 

• «Το ταξίδι της τροφής» 

• «Παιδικό εργαστήρι για το μέλι» 
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Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, οι μαθητές θα μάθουν τα 

πλεονεκτήματα της υγιεινής διατροφής, δημιουργώντας ένα υγιεινό μενού με 

φυσικά συστατικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα μάθουν ότι η παραγωγή 

υγιεινών τροφίμων είναι πολύ σημαντική για την προστασία του 

περιβάλλοντος και ότι θα μπορούσε να σώσει τη φύση. 

 

Η έννοια μπορεί επίσης να συνδεθεί με τη δραστηριότητα «Παιχνίδι, Ιδανική 

Κουζίνα Κήπου» αλλά και με τις δραστηριότητες του ‘Παιχνίδι Ιδανικό Μενού’ 

(θέματα: Πολιτικές τροφίμων, οικολογικό αποτύπωμα, Περμακουλτούρα και 

τροφή για όλους, Υγιεινή διατροφή εναντίον ανθυγιεινής διατροφής). 

 

Το σύντομο βίντεο μπορεί να γυριστεί στο σουπερμάρκετ κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης των μαθητών (είναι σημαντικό στο βίντεο να μην φαίνονται τα 

ονόματα των εταιρειών που παράγουν το φαγητό). Ο δάσκαλος μπορεί να 

ζητήσει από τα παιδιά να διαβάσουν τη σύνθεση των επεξεργασμένων 

τροφίμων και στη συνέχεια να τους ζητήσει να πουν γιατί αυτά τα συστατικά 

είναι ανθυγιεινά, πώς επηρεάζουν το σώμα και τη φύση μας. Τα παιδιά 

μπορούν επίσης να συζητήσουν για τη συσκευασία των προϊόντων, να δουν 

αν είναι οικολογικά και να πουν πώς το πλαστικό και το μέταλλο (ως υλικά 

συσκευασίας) επηρεάζουν τα τρόφιμα και το περιβάλλον. Εάν δεν μπορεί να 

γίνει επίσκεψη σε σουπερμάρκετ, τα παιδιά μπορούν να φέρουν οικολογικές 

συσκευασίες/κουτιά τροφίμων στην τάξη. 

 

Το βίντεο μπορεί επίσης να γυριστεί κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα 

αγρόκτημα περμακουλτούρας, όπου, σε αντίθεση με μια επίσκεψη σε ένα 

σουπερμάρκετ, οι μαθητές βλέπουν την καλή παραγωγή τροφίμων σε αρμονία 

με τη φύση. 

 

Είναι επίσης δυνατό να κάνετε και τις δύο επισκέψεις (τόσο στο σουπερμάρκετ 

όσο και στον κήπο της περμακουλτούρας) και να δημιουργήσετε ένα βίντεο 

που αποτελείται από δύο αντίθετες ιστορίες. 
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3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και καλούνται να επιλέξουν κάποια 

ανθυγιεινά προϊόντα (πρόχειρο φαγητό) που υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

Αυτά πρέπει κατά προτίμηση να είναι σε πλαστική ή μεταλλική συσκευασία. 

Εάν η βιντεοσκόπηση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 

μελιού, οι μαθητές θα μπορούν να μιλήσουν για τα πλεονεκτήματα του 

φυσικού μελιού και τα μειονεκτήματα του τεχνητού. 

 

Οι μαθητές θα ανταλλάξουν απόψεις για τα ελαττώματα των επεξεργασμένων 

τροφίμων (όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις γενικά σε όλη τη διαδικασία παραγωγής 

τροφίμων). Μια ιδεοθύελλα μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο 

σουπερμάρκετ, όπου τα παιδιά έχουν άμεση πρόσβαση σε ανθυγιεινά 

τρόφιμα. 

 

Εάν ο δάσκαλος αποφασίσει να τραβήξει ένα βίντεο σε ένα αγρόκτημα 

περμακουλτούρας, τα παιδιά της ομάδας πρέπει επίσης να κάνουν μια 

ιδεοθύελλα και να παρατηρήσουν τα θετικά αποτελέσματα της καλλιέργειας 

ενός τέτοιου κήπου (αυτάρκεια, εξοικονόμηση ενέργειας, οικολογία κλπ.) 

 

Μετά από την ιδεοθύελλα, οι μαθητές μπορούν να γράψουν μερικές ιδέες για 

την ιστορία του βίντεο και μετά το σενάριο και, στη συνέχεια, να 

δημιουργήσουν το πρόγραμμα παραγωγής. 

 

Το βίντεο μπορεί να συνδυαστεί με φωτογραφίες από το Διαδίκτυο, σχετικές 

με πρόχειρο φαγητό, και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στον κήπο της 

περμακουλτούρας. 
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4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε μια ομάδα. Χάρη στην «ιδεοθύελλα» θα έχουν 

την ευκαιρία να εκφραστούν και επίσης να ακούσουν τις ιδέες άλλων μαθητών. 

Ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για το βίντεο θα είναι η κριτική σκέψη 

των μαθητών. 

 

Επιπλέον, όλοι θα μπορούν να εκφράσουν την άποψη τους. 

 

Θα είναι σημαντικό για τα παιδιά να μπορούν να εφαρμόσουν μια υγιεινή 

διατροφή και φροντίδα για τη σωστή καλλιέργεια τροφίμων στα σπίτια τους, 

προκειμένου να βοηθήσουν τη φύση. 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Η έννοια «Βιολογικά τρόφιμα ως τρόπος προστασίας της φύσης» συνδέεται με 

την εκπαίδευση STEM και την περμακουλτούρα ειδικά μέσω της Βιολογίας, 

της Οικολογίας, της Διατροφικής Επιστήμης, της Χημείας, της Επιστήμης και 

της Τεχνολογίας Τροφίμων (παραγωγή ταινιών). 

  

Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις ανθρωπιστικές τους δεξιότητες 

(δημιουργικότητα, αξιολόγηση, κριτική σκέψη) και τις επιστημονικές τους 

δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας. Μπορεί να μάθουν για δεξιότητες 

στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη συγγραφή σεναρίων, τη διαπροσωπική 

επικοινωνία και τη συγκρότηση ομάδων. 

 

Κάνοντας το βίντεο μικρού μήκους οι μαθητές θα είναι σε θέση να 

αξιοποιήσουν τεχνολογικές δεξιότητες κατά την παραγωγή μέσων και τη 

χρήση κάμερας/προγράμματος για τη δημιουργία βίντεο 


